QUO VADIS d.o.o.
Vodnikova 130, SI-1000 Ljubljana

Zakladi Apulije z dr. Ferdinandom Šerbeljem
Raziskovanje italijanske pokrajine z vodstvom umetnostnega
zgodovinarja!
Strokovno vodstvo dr. Ferdinand Šerbelj
Apulija, čudovita dežele med peto in ostrogo italijanskega škornja!
Garganski polotok: San Giovanni Rotondo in Monte Sant’ Angelo
Castel del Monte, osmerokotni grad Friderika II.
Alberobello, prestolnica nenavadnih bivališč – Trulov
Lecce, baročne Firence
Altamura, mesto kruha
Bari, prestolnica Apulije in mesto Sv. Miklavža

Datumi
03.10. - 08.10.2021
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Opis poti
1. dan - Garganski polotok:
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja mimo Benetk in Ancone v
rodovitno deželo Apulijo.
Naš današnji cilj je San Giovanni Rotondo, ki leži
sredi slikovitega Garganskega polotoka, visoke planote,
pokrite z gozdovi in pašniki, naokoli pa so čudovite peščene
plaže – vso to naravno lepoto zajema Garganski narodni
park. Kraj je povezan z življenjem in delom sv. p. Pija. Obiskali
bomo baziliko Matere milosti ter novo cerkev sv. p. Pija, ki
sodi med največje cerkve v Italiji – odlična moderna
arhitektura ter mozaiki (okoli dva tisoč kvadratnih metrov)
našega umetnika p. Marka Ivana Rupnika nas bodo gotovo
očarali. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. dan - Monte Sant'Angelo - Barletta - Castel del Monte:
Zajtrk. Vožnja na Monte Sant’Angelo – mestece se ponaša
z imenitno lego na skalni štrlini, od koder je lep razgled
na Garganski polotok in Jadransko morje. Sprehod po
srednjeveškem mestu z ostanki precej velikega gradu ter obisk
romansko-gotske cerkve sv. Mihaela, v kateri se skriva še
starejša podzemna cerkev. Svetišče je bilo večkrat porušeno,
vendar so ga križarji in romarji na poti v Sveto deželo vedno
obnovili. Danes je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.
Nadaljevanje poti v Barletto, danes prijetno mesto ob
morju, v 12. in 13. stol. pa pomembno pristanišče, od
koder so se križarji odpravljali na pohode v Sveto
deželo. Mesto je znano tudi po dvoboju iz leta 1503 med
italijanskimi in francoskimi vitezi – o tem je pisatelj Massimo
d’Azeglio napisal knjigo “La disfida di Barletta”. Sprehod mimo
trdnjave ogromnih dimenzij, ki jo je dal zgraditi Friderik II., do
simbola mesta: velikanskega kipa (več kot 4,5 m višine)
neznanega cesarja iz rimskih časov.
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Vožnja v notranjost dežele do gradu Castel del Monte. Že od
daleč ga bomo zagledali, kako ponosno kraljuje vrh griča, od
koder je čudovit razgled na rodovitno okolico vse do morja.
Ogled znamenitega gradu, izjemne osmerokotne oblike,
ki ga je leta 1240 dal zgraditi Friderik II. Tudi ta grad je na
Unescovem seznamu. Še vožnja do našega hotela. Nastanitev,
večerja in nočitev.
3. dan - Alberobello - Locorotondo - Ostuni:
Zajtrk. Vožnja v deželo trulov, značilnih majhnih belih
prebivališč s sivimi zašiljenimi kupolastimi strehami.
Obiskali bomo Alberobello, prestolnico trulov, kjer te
nenavadne hišice na gosto pokrivajo pobočje mestne četrti, na
vrhu pa stoji cerkev sv. Antona v enaki obliki. Mestece je zaradi
izjemne arhitekture na Unescovem seznamu svetovne
dediščine. Ogled zanimivega mesta z najlepšimi truli.
Nato bomo obiskali Locorotondo. Že samo ime pove, da je
mesto zasnovano v okrogli obliki.
Nadaljevanje vožnje po rodovitni dolini Itria v Ostuni,
mesto, ki se ga je zaradi posebne svetlobe, ki ga
odsevata apnenčasto obzidje in bela pročelja, prijelo
tudi ime “Belo mesto”. Staro mesto oz. citadela se
razprostira na griču nad morjem znotraj dobro ohranjenega
obzidja in s katedralo, škofijsko palačo in drugimi stavbami
slovi kot arhitekturni dragulj. Ogled glavnih znamenitosti.
Vožnja v hotel. Večerja in nočitev.
4. dan - Bari - Altamura - Matera:
Zajtrk. Vožnja v Bari, prestolnico Apulije, veliko
pristanišče, univerzitetno mesto in mesto sv. Miklavža.
Mesto je najbolj cvetelo v srednjem veku, saj so se od tod
križarji z ladjami odpravljali v Sveto deželo, hkrati pa je k sv.
Miklavžu vodila romarska pot. Srce starega mesta, ki se je
razvilo na manjšem polotoku, predstavlja bazilika sv. Nikolaja
oz. sv. Miklavža. Graditi so jo začeli konec 11. stol., da bi v njej
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shranili svetnikove relikvije, ki so jih prinesli iz Mire v Mali Aziji.
Bazilika sodi v sam vrh apulijske romanike. Na sprehodu po
mestu bomo videli še romansko katedralo, štaufovski grad …
Nadaljevanje poti v Altamuro, mesto kruha, saj pravijo, da
tukaj pečejo najboljši kruh – ga bo treba pač poskusiti. Sprehod
po srednjeveškem mestu, ki se zaradi ponosne in odlične
zgodovine imenuje tudi “Levinja Apulije”.
Še vožnja v Matero, ki leži na pobočju griča v osrčju sosednje
dežele Bazilikate. Matera slovi po starem delu mesta z
imenom “Sassi di Matera”. Sassi so pradavna bivališča v
naravnih jamah ali pa izklesana v skale, le redka so še
naseljena. Po panoramski cesti “Strada dei Sassi” se bomo
napotili mimo najznačilnejših jamskih prebivališč in cerkva, ki
jih lahko imenujemo urbanistični čudež davnine. Leta 1993 jih
je Unesco uvrstil na seznam svetovne dediščine. Po ogledih
glavnih znamenitosti vožnja v hotel. Večerja in nočitev.
5. dan - Lecce - Otranto:
Zajtrk. Vožnja v Lecce, glavno mesto Salentinskega
polotoka, ki si je zaradi obilice baročnih arhitekturnih
spomenikov prislužilo tudi ime “Baročne Firence” oz.
“Južne Firence”. Lokalni apnenec je bilo zelo lahko oblikovati,
kar se kaže na bogatem in nadvse podrobnem okrasju
sakralnih in profanih stavb, vodnjakov … Ogled glavnih
znamenitosti prelepega mesta, predvsem Katedralnega trga, ki
je s katedralo, zvonikom in škofijsko palačo odličen primer
harmonično ubranega baročnega trga. Videli bomo tudi baziliko
sv. Križa, vladno palačo, rimski amfiteater …
Nato vožnja v Otranto – leži pred Otrantskimi vrati, ki
povezujejo Jadransko in Jonsko morje. Mesto, ki je bilo
naseljeno že v antiki, so zaznamovali veliki zgodovinski
dogodki. Na sprehodu po starem mestu bomo videli Aragonski
grad, katedralo s prekrasnimi mozaiki iz 12. stol., ostanke
obzidja z obrambnimi stolpi … Vožnja v hotel. Večerja in
nočitev.
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6. dan - Trani:
Zajtrk. Vožnja v Trani, eno najlepših apulijskih mest z
dobro ohranjenim srednjeveškim jedrom. Glavno
znamenitost mesta predstavlja velika romanska katedrala z
dvema kriptama, ki so jo gradili od 11. do 13. stol. v
pristanišču, le nekaj metrov od morja. Po ogledih vrnitev proti
domu. Vožnja mimo Ancone in Benetk proti Ljubljani.
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Podrobnosti o stroških
Cene:
499,00 € - pri najmanj 40 osebah
549,00 € - pri najmanj 30 osebah
629,00 € - pri najmanj 20 osebah

Doplačila:
150,00 € - Enoposteljna soba:
35,00 € - Odpovedni riziko:
85,00 € - Prazen sedež:

Akontacija:
30% cene aranžmaja

Prijavnina:
15,00 €

V ceno je vračunano: prevoz s turističnim avtobusom, 5 polpenzionov
(dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami in WC) v hotelih s 3
zvezdicami, pokušnja kruha, osnovno nezgodno zavarovanje, vodstvo
umetnostnega zgovovinarja in organizacija. Vstopnine s pripadajočimi
lokalnimi vodstvi niso vračunane.
Povezava do pogojev zavarovanja odpovedi potovanja
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